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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 23 Ekim 2021 Cumartesi günü 
21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını ile mücadelede uygulanan 
önlemler çerçevesinde 3G kuralına (aşılı, 
hastalığı geçirmiş ya da negatif test sa-
hibi olma zorunluluğu) göre Almanya’nın 
Gießen şehrinde ABTTF üyesi dernek-
lerden delegelerin katılımıyla yapılan ge-

nel kurul toplantısında yapılan seçimler 
sonucunda ABTTF’nin yeni başkan ve 
başkan yardımcıları ile denetim ve di-
siplin kurullarının yeni üyeleri belirlendi.

 

ABTTF 21. Olağan Genel Kurul Toplan-
tısı, Batı Trakya Türk toplumunun lideri 
merhum Dr. Sadık Ahmet başta Batı Trak-
ya Türk davasına hizmet edenlerin anısı-
na bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Genel kurulda yapılan seçim-
lerde ABTTF’yi önümüzdeki 
dört yıl yönetecek 21. Dönem 
Başkanlık Kurulu ile Denetim 
ve Disiplin Kurulları belirlendi. Habip Oğlu: “ABTTF olarak 

Batı Trakya Türklerinin haklı 
davasını aynı azim ve kararlı-
lıkla savunmaya devam ede-

ceğiz”
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Saygı duruşunun ardından ABTTF Başka-
nı Halit Habip Oğlu selamlama konuşma-
sı yaptı. Konuşmasında Habip Oğlu, Batı 
Trakya Türk toplumuna ait özerk ilkokul-
ların ekonomik ve mali tedbirler gerekçe 
gösterilerek her yıl teker teker kapatıldığını 
belirterek, 2021-2022 eğitim ve öğretim yı-
lında Batı Trakya’daki toplam Türk ilkokul 
sayısının 103’e düştüğünü kaydetti. Batı 
Trakya Türk toplumunun seçtiği müftü-
lerin siyasi baskı ve sindirmenin bir aracı 
olarak keyfi soruşturma ve yargılamalara 
maruz kaldığını, hapis ve para cezalarına 
çarptırıldığını ifade eden Habip Oğlu, Batı 
Trakya Türk toplumunun Türk kimliğinin 
Yunanistan tarafından inkar edildiğini, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ka-
rarlarına rağmen “Türk” isimli derneklerin 
hala yasaklı olduğunu söyledi. 1923 Lozan 
Barış Antlaşması ile Yunanistan’daki Batı 
Trakya Türk toplumu ve Türkiye’deki Rum 
Ortodoks azınlığa mütekabiliyet esası çer-
çevesinde haklar tanındığını belirten Habip 
Oğlu, Türkiye’nin Rum Ortodoks azınlığa 
yönelik olumlu adımlar atmasına karşın 
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumu-
nun hak ve özgürlüklerinin yıllar içerisinde 
elinden alındığını, eğitim ve dini özerkliği-
nin yok edildiğini dile getirdi. 1988 yılında 

kurulan ABTTF’nin bugün merkez, Brüksel 
ve Atina ofisleriyle Batı Trakya Türk top-
lumunun haklı davasını uluslararası plat-
formlarda savunduğunu ve sorunlarını dile 
getirdiğini belirten Habip Oğlu, ABTTF’nin 
aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine 
devam edeceğini vurguladı. Habip Oğlu, 
koronavirüs salgınının günlük hayatta yol 
açtığı olağanüstü şartlara rağmen genel 
kurul toplantısına katılan tüm delegele-
re teşekkür ederek sözlerine son verdi. 

ABTTF 21. Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı’nda tüm delegelerin oyuyla Gießen Batı 
Trakya Türkleri Yardımlaşma Derneği üyesi 
Rıdvan Hasan Divan Kurulu Başkanı, Vier-
sen Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yar-
dımlaşma Derneği üyesi Fatma Kalekoğlu 
ile ABTTF Merkez Ofis Sorumlusu K. Engin 
Soyyılmaz Divan Kurulu sekreteri seçildi

Genel Kurul toplantısı, 20. dönem faali-
yet raporunun Merkez Ofis Sorumlusu K. 
Engin Soyyılmaz, 20. dönem saymanlık 
raporunun ABTTF Başkan Yardımcısı 
Sebahattin Mümin ve 20. dönem denetim 
raporunun ABTTF Denetim Kurulu Baş-
kanı Halit Haşim tarafından okunması ve 
müzakeresi ile devam etti. Akabinde ya-

pılan açık oylamada ABTTF 20. Dönem 
Başkanlık Kurulu oy çokluğu ile ibra edildi. 

ABTTF 21. Dönem Başkanı ve 
Başkan Yardımcıları ile Dene-
tim ve Disiplin Kurulları seçildi

Adayların tanıtım konuşmalarının ar-
dından seçimlere gidildi. ABTTF 21. 
Dönem Başkanlık seçimine tek aday 
olarak giren Halit Habip Oğlu, delege-
lerin tümünün oyunu alarak dört yıllı-
ğına yeniden ABTTF Başkanı seçildi. 
Yapılan seçimler sonucunda ABTTF 
21. Dönem Başkanlık, Denetim ve Di-
siplin Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu:

ABTTF 21. Dönem Başkanlık Kurulu

Başkan: Halit Habip Oğlu
Başkan Yardımcısı: Nabi İbrahimcik
Başkan Yardımcısı: Serdar Kalekoğlu
Başkan Yardımcısı: Mehmet Hüseyin
Başkan Yardımcısı: Aydın Ahmet
Başkan Yardımcısı: Mustafa Kasap
Başkan Yardımcısı: Sami Yusuf
Başkan Yardımcısı: Sebahattin Mümin
Başkan Yardımcısı: Vedat Arap
Başkan Yardımcısı: Fuat Ali
Başkan Yardımcısı: Ali Osman

ABTTF 21. Dönem Denetim Kurulu

Halit Haşim
Şerif Şerif
Yasin Hasan

ABTTF 21. Dönem Disiplin Kurulu

İsmail Apti Oğlu
Erol Haşim
Halit Faik Oğlu

11 kişiden müteşekkil ABTTF 21. Dönem 
Başkanlık Kurulu’nun önümüzdeki günlerde 
yapılacak ilk toplantısında Başkan Yardım-
cıları arasındaki görev dağılımı belirlenecek. 

Seçimlerin ardından Batı Trakya Türk 
toplumunun eğitimdeki özerk statüsü ile 
siyasi mücadelesinin güçlendirilmesi hak-
kındaki iki ayrı metin ABTTF Genel Ku-
rulu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. 
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Başkan’danBaşkan’dan

Varlığımızı Atina’da güçlü bir 
şekilde göstereceğiz!

Sevgili okurlar, 

ABTTF 20. Dönem Başkanlık Kurulu 
olarak görev süremiz olan dört yılın 
muhasebesini ve hesabını vermek 
üzere 23 Ekim 2021’de Olağan Genel 
Kurul’umuzu gerçekleştirdik.

COVID-19 salgını ile mücadelede uy-
gulanan önlemler çerçevesinde dü-
zenlediğimiz genel kurulda yaptığımız 
oylama ile 21. Dönem yönetimimizi 
seçtik. 

Görev süremizin dört yıl olması dola-
yısıyla ABTTF olarak görev süremiz 
boyunca uluslararası düzeyde epey 
çalışma gerçekleştirdik.

Brüksel’deki ofisimizin yanı sıra Ati-
na’da da bir temsilcilik açtık, ülkemiz 
düzeyinde önemli girişimlerde bulun-
duk.

Bu dört yılın son bir buçuk yılı pandemi 
koşulları altında olmasına karşın de-
ğişen koşullara hızla uyum sağladık, 
uluslararası düzeydeki toplantıların in-
ternet ortamına taşınmasıyla bizler de 
uluslararası toplantılara online olarak 
katıldık. 

ABTTF olarak bizler de değişen koşul-
ları doğru okuduk. 

Batı Trakya Türk toplumu olarak uzun 
yıllardır mücadele ettiğimiz dernek 
kurma özgürlüğümüz konusunda Ati-
na’nın ve uluslararası toplumunun 
dikkatini çekmek üzere online paneller 
gerçekleştirdik.

Bu dönemde tabanımız ile sürekli ile-
tişim içerisinde olduk, derneklerimizi 
pandemi süresi boyunca bilgilendirdik. 

Ayrıca bu dönemde derneklerimizin 
örf, adet ve geleneklerimizi korumak 
ve yaşatmak için gerçekleştirdikleri fa-
aliyetler için ABTTF olarak dernekleri-
mize toplam 13 bin avro maddi destek-
te bulunduk. 

Genel kurulumuzda yaptığımız se-
çimlerde başkan seçilerek güven ta-
zeledim, yönetimdeki 8 arkadaşım da 
tekrar seçilerek benimle birlikte güven 
tazelemiş oldular. 

Yönetime ilk kez giren iki genç arkada-
şımızın olması ise çok sevindirici. 

Ayrıca genel kurul olarak seçimlerin 
ardından Batı Trakya Türk toplumunun 
eğitimdeki özerk statüsü ile siyasi mü-
cadelesinin güçlendirilmesi hakkındaki 
iki ayrı metni oy birliğiyle kabul ettik.

21. dönemde Batı Trakya Türk toplu-
munun uluslararası alandaki temsilcisi 
olarak uluslararası örgütler nezdinde 
toplumumuzun sesi olmaya devam 
edeceğiz.

Almanya’daki Merkez, Brüksel ve Ati-
na’daki temsilcilik ofislerimiz ile birlikte 
21. Dönem Başkanlık Kurulu olarak 
20. Dönemde aldığımız karar ile haya-
ta geçirdiğimiz Atina Ofisi aracılığıyla 
varlığımızı Atina’da güçlü bir şekilde 
göstermeyi hedefliyoruz. 

Uluslararası düzeyde 30 yılda edindi-

ğimiz tecrübeyi Atina’ya taşımak isti-
yoruz. 

Zira sorunlarımızı ülkemizde yaşadığı-
mız için çözümün de Atina’da olduğu-
nu biliyoruz. 

Yeni dönemin ilk icraatı olarak 16-17 
Kasım 2021’de Atina’ya çalışma ziya-
reti gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca bu dönemde Batı Trakya’daki 
sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği 
içerisinde olmaya devam edip farklı 
alanlarda çalışan bu kuruluşlarımız ile 
birlikte çalışarak ulusal ve uluslararası 
düzeyde onları destekleyeceğiz.

Çünkü biliyoruz ki birlikten kuvvet do-
ğar! 

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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23 Ekim 2021 tarihinde Almanya’nın Gießen 
şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını ile mücadelede uygulanan önlemler çer-
çevesinde 21. Olağan Genel Kurul toplantı-
sında yapılan seçimler sonucunda Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanı ve Başkan Yardımcıları belirlendi. 

Bu seçimlerde göreve gelen 21. Dönem 
ABTTF Başkanlık Kurulu, 30 Ekim 2021 
tarihli ilk toplantısında Başkan Yardımcıla-

rı arasında görev dağılımını gerçekleştir-
di. Almanya’nın Witten şehrindeki ABTTF 
Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda be-
lirlenen görev dağılımı şu şekilde oluştu:

1.Nabi İbrahimcik: Ekonomi ve Kalkınmadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
2.Sami Yusuf: Mali İşlerden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı:   
3.Mustafa Kasap: Sosyal Faaliyetlerden So-
rumlu Başkan Yardımcısı
4.Mehmet Hüseyin: Spordan Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı
5.Sebahattin Mümin: Teşkilattan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı
6.Serdar Kalekoğlu: Eğitimden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı
7.Aydın Ahmet: Halkla İlişkilerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı
8.Vedat Arap: Kültürel Faaliyetlerden So-
rumlu Başkan Yardımcısı 

9.Fuat Ali: Gençlikten Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı 
10.Ali Osman: Basın ve Yayından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı   

Bu görev dağılımına göre ABTTF Baş-
kanı Halit Habip Oğlu ve 10 Başkan 
Yardımcısı önümüzdeki dört yıl bo-
yunca çalışmalarını yürütecekler. 

Toplantıda ABTTF Başkanlık Kurulu, ABT-
TF’nin 2021’den 2025’e kadar dört yıllık 
21. dönemde gerçekleştirmeyi planladı-
ğı yol haritasını görüştü. Bu çerçevede 
ilk olarak Başkanlık Kurulu, 2021 yılında 
gerçekleştirilen ve kısa vadeli plan çer-
çevesinde 2022 yılında gerçekleştirilmesi 
öngörülen uluslararası girişimleri ele aldı. 

Ayrıca Başkanlık Kurulu, bir önceki dönem-
de hayata geçirilen ABTTF üyesi dernek-
lerin önemli milli, kültürel ve dini gün ve 
aylarda Almanya’da yaşayan Batı Trakya 
Türklerine yönelik olarak düzenleyecekleri 
sosyal ve kültürel etkinliklere destek ko-
nusunu değerlendirdi. Başkanlık Kurulu, 
pandeminin getirdiği risklerin ortadan kalk-
masının ardından pandemi öncesinde ol-
duğu üzere üye derneklere destek verme-
ye devam etmeyi arzu ettiklerini kaydetti. 
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ABTTF 21. Dönem Başkanlık Kurulu görev dağılı-
mını gerçekleştirdi

Herzogenaurach derneğimiz yeni yönetimini seçti
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) üyesi Herzogenaurach Batı Trak-
ya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği, 3 Ekim 2021 Pazar günü dernek 
lokalinde seçimli genel kurulunu gerçekleş-
tirdi. Genel Kurul’da yapılan seçimler sonu-
cunda derneğin yeni yönetim, disiplin ve de-
netleme kurulları aşağıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu
Başkan: Altan Kazım
As Başkan: Ferruh Hasan
Sekreter: İhsan Özgün
Kasadar: Ümit Hasanoğlu
Din Görevlisi: Gökhan Çelik

Spor ve Gençlik Kolu Sorumlusu: Aşkın Hin-
toğlu
Kültür Kolu Sorumlusu: Mesut İsmail
Sekreter ve Kasadar Yardımcısı: Hüseyin 
Tangül Halil

Disiplin Kurulu
Yakup Hasan
İsmail Doğan

Denetleme Kurulu
Eşref Ahmet
Fikret Mustafa

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak Herzoge-
naurach Batı Trakya Türkleri Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği’mizin yeni 
seçilen yönetim, disiplin ve denetleme 
kurullarını gönülden tebrik ediyor, gerçek-
leştirecekleri çalışmalarda kendilerine üs-
tün başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz.

2022 yılı faaliyetleri görüşüldü
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ABTTF, 2021 Avrupa Azınlık Sorunları 
Bölgesel Forumu’na katıldı
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Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 12-
13 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi düzen-
lenen “Çatışmanın Önlenmesi ve Azınlıkların 
İnsan Haklarının Korunması” başlıklı Avrupa 
Azınlık Sorunları Bölgesel Forumu’na katıldı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları 
Özel Raportörü Prof.  Fernand de Varen-
nes’in girişimiyle Budapeşte merkezli Tom 
Lantos Enstitüsü tarafından düzenlenen, 
Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) 
de ortak kuruluşlardan biri olarak yer al-
dığı Forum’a ABTTF Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Melek Kırmacı Arık iştirak etti. 

Tom Lantos Enstitüsü Direktörü Anna-Mária 
Bíró’nun moderatörlüğünde gerçekleştiri-
len açılış oturumunda Avusturya Avrupa ve 
Uluslararası İşler Federal Bakanlığı Hukuk 
Danışmanı Büyükelçi Helmut Tichy, AGİT 
Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Kairat Abd-
rakhmanov, BM İnsan Hakları Yüksek Komi-
seri Ofisi Orta Asya Bölgesel Temsilcisi Ry-
szard Komenda, BM Orta Asya İçin Önleyici 
Diplomasi Bölgesel Merkezi’nden Armands 
Pupols, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Ofisi Yerli Halklar ve Azınlıklar Bölümü Baş-
kanı Paulo David ve BM Azınlık Sorunları 
Özel Raportörü Prof. Fernand deVarennes, 
çok  kültürlü ve çok etnik yapılı toplumlarda 
çatışmanın önlenmesi için azınlıkların hak-
larının korunmasının öneminin altını çizdiler.

“Azınlıkların dahil olduğu güncel çatışma-
ların önemli temel nedenleri” başlıklı tema-
tik oturumda konuşan ABTTF, Yunanis-
tan’da Batı Trakya Türk toplumunun ulusal 
güvenlik ve kamu düzenine tehdit olarak 
algılandığını ve anavatan Türkiye’nin Yu-
nanistan’daki Truva atı olarak görüldüğü-
nü belirterek, bu nedenle Batı Trakya Türk 
toplumuna karşı yapısal ve sistematik ay-
rımcılık uygulandığını kaydetti. BM Azınlık 
Sorunları Özel Raportörü’ne Eylül 2021’de 
gönderdiği mektuba atıfta bulunan ABTTF, 
bu sistematik ayrımcılık nedeniyle etnik kim-
liğin tanınması, örgütlenme özgürlüğü ile 
din veya inanç özgürlüğü alanlarında mev-
cut durumun giderek kötüleştiğini belirtti. 

Forum’un ikinci günündeki azınlıkların ko-
runması ve çatışmaların önlenmesi için in-
san hakları mekanizmalarındaki boşlukların 
ele alındığı tematik oturumda FUEN Başka-
nı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili 
Loránt,Vincze, Ljubljana Üniversitesi’nden 
Petra Roter, Kafkaslar Barış, Demokrasi 
ve Kalkınma Enstitüsü’nden Marina Elba-
kidze ve Spavedlivost İnsan Hakları Kuru-
luşu’ndan Sardorbek Abdukhalilov, azın-
lıkları korumak ve çatışmaları önlemek için 
BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin-
kiler (AB) dahil olmak üzere insan hakları 
mekanizmalarındaki boşlukları değerlen-
dirdiler. Konuşmacılar, ulusal azınlıkların 
korunmasında genel bir koruma mekaniz-
masının eksik olduğunu belirterek, azınlık 
hakları aracılığıyla çeşitlilik yönetimine ihti-

yaç duyulduğuna olduğuna dikkat çektiler.

2021 Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel 
Forumu, tematik oturumlara ilişkin tav-
siyelerin okunarak katılımcılarla payla-
şılmasını takiben BM Azınlık Sorunları 
Özel Raportörü Prof.  Fernand de Varen-
nes’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

ABTTF Forum’da yaptığı su-
numda Yunanistan’da Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı uy-
gulanan yapısal ve sistematik ay-
rımcılığı örnekleriyle dile getirdi.

Batı Trakya Türk toplumu ya-
pısal ve sistematik ayrımcılığa 

uğruyor
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Batı Trakya Türk heyeti AGİT konferansına katıldı

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve 
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Der-
neği (BTAYTD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı’nın (AGİT) 14-15 Ekim 2021 tarih-
lerinde hibrit formatta düzenlenen “ODIHR: 
30 Yıl ve Geleceğe Hazır: AGİT Alanında 
Demokrasi, İnsan Hakları ve Güvenlik” baş-
lıklı konferansına katıldı. AGİT Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) 
30. kuruluş yılı vesilesiyle AGİT/ODIHR, 
AGİT Dönem Başkanı İsveç ve ev sahibi 
ülke olarak Polonya’nın birlikte düzenlediği 
konferansa ABTTF’den Deniz Servantie ve 
BTAYTD’den İnsan Hakları Uzmanı Kerem 
Abdurahimoğlu iştirak etti.

AGİT/ODIHR Direktörü Matteo Meccaci, 
AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Baka-
nı Anna Linde ve Polonya Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Szymon Sękowski vel Sęk’in 
açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta, 
ODIHR’nin son 30 yılı değerlendirildi ve yeni 

dönemdeki zorluklar ele alındı.

15 Ekim’deki “İnsan hakları ve temel öz-
gürlüklerin birlikte korunması ve iyileştiril-
mesi” başlıklı oturumda söz alan ABTTF, 
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun 

Türk etnik kimliğini inkar etiğini ve “Türk” 
isimli derneklere izin vermediğini belirterek, 
1986’da kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB) 
ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararının Yunanistan tarafından 13 
yıldır uygulanmadığını kaydetti. ABTTF, Yu-
nanistan’a Batı Trakya Türk dernekleri ile 
ilgili AİHM kararlarını ivedilikle uygulama ve 
Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korun-
masına Dair Çerçeve Sözleşme’yi onaylama 
çağrısında bulundu. 

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, Yunanis-
tan Yargıtayı’nın (Arios Pagos) yakın zaman 
önce aldığı kararla İTB’nin resmi tüzel kişili-
ğinin iadesi için yaptığı temyiz başvurusunu 
reddettiğini not ederek, Yargıtay’ın kararı ile 
Batı Trakya Türk toplumunun en eski der-
neği olan İTB üyelerinin örgütlenme özgür-
lüğünün engellendiğini ifade etti. BTAYTD, 
AGİT’ten Batı Trakya Türk toplumunun Türk 
etnik kimliğini tanıması ve AİHM kararlarına 
saygı göstermesi için Yunanistan’ı teşvik et-
mesini istedi.  

Yanıt hakkını kullanan Yunanistan’ın AGİT 
Nezdinde Daimi Temsilciliği, Yunanistan’ın 
Batı Trakya’da yalnızca “Müslüman azınlığı” 
tanıdığını belirterek, azınlığın birçok hakka 
sahip olduğunu ve ayrımcılığa uğramadığını 
ileri sürdü. 

ABTTF, 2021 Temel Haklar Forumu’na katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 11-12 Ekim 2021 tarihlerinde 
Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı 
(FRA) tarafından düzenlenen Temel Hak-
lar Forumu’na katıldı. Hibrit formatta ger-
çekleşen Forum’a ABTTF Brüksel Tem-
silciliği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

Günümüzde Avrupa’nın karşı karşıya ol-
duğu insan hakları ile ilgili zorlukların yak-
laşık 150 farklı oturumda tartışıldığı 2021 
Temel Haklar Forumu’na uluslararası 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve uzmanlar katıldı. 

Forum’da yaptığı açış konuşmasında FRA 
Direktörü Michael O’Flaherty, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını ile geçen son iki 

yılın ardından düzenlenen Forum’un 
ümit verici olduğunu ve Forum’da ele 

alınan konuların toplumlarda insan 
haklarının pekişmesi için bir yol hari-
tası olarak görülebileceğini kaydetti. 

Forum’da ABTTF, “Kamusal finanse edilen 
nefret söylemini izleme”, “Dezenformasyon 
zamanlarında içerik yönetimi ve ifade özgür-
lüğü”, “İnsan hakları temel gelir gibi yerelden 
başlar” ve “Bilgi edinme özgürlüğü: bir insan 
hakkı” başlıklı dört farklı oturuma katıldı. 

ABTTF ve BTAYTD temsilcile-
rinden oluşan Batı Trakya Türk 
heyeti, Batı Trakya Türk toplu-
munun örgütlenme özgürlüğünün 
ihlali ve Batı Trakya Türk der-
nekleri ile ilgili AİHM kararlarının 
Yunanistan tarafından 13 yıldır 
uygulanmamasını dile getirdi.
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Atina’da hala bir Müslüman mezarlığı yok  

Yunanistan’ın başkenti Atina’da hala 
bir Müslüman mezarlığı bulunmuyor. 
2005 yılında Attika bölgesinde Müs-
lüman mezarlığı açılması için bir arazi 
tahsis edilmiş olmasına rağmen Yu-
nan makamları tarafından bugüne 
kadar konuyla ilgili bir adım atılmadı. 
Mezarlık başvurusu Yunanistan Eği-
tim ve Din İşleri Bakanlığı’nın tozlu 
raflarında beklemeye devam ediyor. 

Yunanistan Müslümanlar Birliği de yüz 

binlerce Müslüman’ın yaşadı-
ğı Atina’da bir Müslüman mezar-
lığı açılmasına yönelik Bakanlığın 
hiçbir adım atmamasını eleştirdi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Yüz binlerce Müslü-
man’ın yaşadığı başkent Atina’da hala 
bir Müslüman mezarlığının bulunmama-
sı ülkemiz demokrasisi açısından utanç 
verici olup ülkemizin din özgürlüğü ala-

nındaki yükümlüklerini yerine getirme 
konusunda önünde kat etmesi gereken 
daha çok yol olduğunun ispatıdır. Ati-
na’da olduğu gibi binlerce Batı Trakya 
Türk’ünün de yaşadığı ülkemizin ikinci 
büyük şehri Selanik’te de bir Müslüman 
mezarlığı ve hatta ibadete açık bir cami 
bile yoktur. Atina ve Selanik’te yaşayan 
Müslümanlar cenazelerini Yunanistan’ın 
Müslüman mezarlığı bulunan tek bölge-
si Batı Trakya’da ya da kendi ülkelerin-
de defnetmek zorunda kalmaktadır. Bu 
durum cenaze sahipleri için hem maddi 
hem de manevi anlamda büyük sorun-
lar doğurmaktadır. Ülkemizin makamla-
rı, Atina ve Selanik’te yaşayan binlerce 
Müslüman’ın talebine daha fazla sessiz 
kalmayı bırakarak, her iki şehirde de 
Müslüman mezarlığı açılması için ge-
rekli adımları ivedilikle atmalıdır.” dedi.

Stilyanidis Batı Trakya Türk toplumunu hedef 
göstermeye devam ediyor

Rodop Yeni Demokrasi Partisi (YDP) 
Milletvekili Evripidis Stilyanidis, “Pat-
rinorama” isimli derginin Ekim 2021 
sayısında yayımlanan röportajında 
Batı Trakya Türk toplumu ve tem-
silcilerini hedef almaya devam etti.

Stilyanidis, Türkiye’nin Müslüman Yu-
nan vatandaşlarının kurumsal ve siyasi 
temsilini yönlendirmeye odaklanarak, 

(Batı) Trakya’daki Müslüman azın-
lığı her alanda manipüle etmek için 
yer altı planını sistemli bir şekilde sür-
dürdüğünü iddia etti. Stilyanidis, Tür-
kiye’nin sistematik bir şekilde (Batı) 
Trakya’daki dindar Müslüman azınlığın 
“ulusal Türk azınlığına” dönüştürülme-
sini arzu ettiğini, böylelikle azınlığın 
araçsallaştırılmasını ve bölgede “or-
tak yönetimi” amaçladığını ileri sürdü. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Bölgemizin milletve-
kili Stilyanidis, ‘Patrinorama’ dergisine 
verdiği röportajda geçmişte birçok kez 
dile getirdiği iddiaları tekrar ediyor. Hat-
ta bu kez anavatanımızın Batı Trakya’da 
‘ortak yönetim’ kurmayı amaçladığını 
ileri sürecek kadar ileri gidiyor. Stilyani-
dis, sırf kendi siyasi kariyeri için her fır-
satta anavatanımızın Batı Trakya Türk 
toplumunu araç olarak kullandığını iddia 
ederek, kamuoyu nezdinde gerçekleri 
çarpıtma çabalarını sürdürüyor. Başba-
kan Miçotakis bile Stilyanidis’in bu çıkış-
larından artık rahatsızlık duymaktadır. 
Stilyanidis’in bu tarz kışkırtıcı açıklama-
ları farklı kültürlerin yüz yıllardır bir arada 
yaşadığı bölgemizdeki barış ve hoşgörü 
ortamına ciddi zarar vermektedir.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Milletvekili 
Stilyanidis, sırf kendi siyasi 
kariyeri için her fırsatta ana-
vatanımızın Batı Trakya Türk 
toplumunu araç olarak kul-
landığını iddia ederek, kamu-
oyu nezdinde gerçekleri çar-
pıtma çabalarını sürdürüyor. 
Başbakan Miçotakis bile Stil-
yanidis’in bu çıkışlarından ar-
tık rahatsızlık duymaktadır.”

ABTTF Başkanı: “Ülkemiz 
Yunanistan’a din ve iba-
det özgürlüğü alanındaki 
yükümlülüklerini hatırla-
tarak, Yunan makamları-
nı Selanik’te yaşayan Batı 
Trakya Türklerinin cami 
ve mezarlık başvuruları-
na ivedilikle olumlu yanıt 
vermeye davet ediyoruz.” 
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Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftülere karşı siyasi baskı 
aracı olarak keyfi soruşturma ve yargılamalar

Batı Trakya Türklerinin seçtiği Rodop Müf-
tüsü İbrahim Şerif aleyhine 2016 yılında 
Gümülcine’nin Alankuyu mahallesinde 
Batı Trakya Türk toplumuna mensup ço-
cuklar için yapılan toplu sünnet törenine 
katıldığı ve törende Kur’an¬-ı Kerim ve 
dua okuduğu için “makam gaspı” iddiasıy-
la açılan ve 7 Ekim 2021 tarihinde Selanik 
3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi 
öngörülen davanın duruşması, iddia ma-
kamı şahidinin mahkemede bulunmaması 
nedeniyle 8 Aralık 2021 tarihine ertelendi.

2017 yılından bu yana görülen dava sav-
cılık tarafından Müftü Şerif’in toplu sünnet 
töreninde okumuş olduğu Kur’an-ı Ke-
rim ve dua ile resmi müftü gibi davran-
mak suretiyle “makam gaspı” suçu işlemiş 

olduğu iddiasına dayanılarak açılmıştı.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Ha-
bip Oğlu, “Bilindiği üzere Rodop Müftümüz 
İbrahim Şerif’e geçmiş yıllarda da ‘makam 
gaspı’ suçu isnat edilmiş, müftümüz ülkemiz 
Yunanistan’da bu davayla alakalı almış ol-
duğu ceza nedeniyle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu. AİHM, 
1999 yılında aldığı kararında ülkemizin 
müftümüze vermiş olduğu ceza ile Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din ve vicdan 
özgürlüğü ile ilgili 9. maddesini ihlal ettiğine 

hükmetmişti. AİHM, söz konusu kararında 
ulusal mahkemelerin ‘makam gaspı’ suçu-
nun işlendiğini yeterince temellendiremedik-
lerini, bunun yanında her türlü farklılıkların 
korunmasının ve farklılıklara tahammül edil-
mesinin tüm demokratik toplumlarda bir zo-
runluluk olduğunu belirtmiş, bu bağlamda da 
her topluluğun kendi dini liderini belirlemede 
özgür olduğunu, müftümüzün almış olduğu 
cezanın ise onun dini lider olarak hareket 
edebilme hakkını engellediğini vurgulamıştı. 
Müftümüz, sünnet törenine toplumumuzun 
seçtiği müftü olarak katılmış olup bu dav-
ranışı kendisi hakkında daha önce verilmiş 
olan AİHM kararına da uygundur. Dolayısıy-
la AİHM’nin benzer konuda ülkemiz aleyhi-
ne verilmiş kararı varken müftümüzün yine 
‘makam gaspı’ suçlamasıyla tekrar mahke-
me huzuruna çıkartılmasının siyasi saiklere 
dayandığı aşikar olup yapılan toplumumuzu 
korkutma ve sindirme politikasının bir aracı-
dır. Kaldı ki müftümüzün aleyhindeki bu son 
davada alacağı muhtemel bir ceza sonucun-
da tekrar AİHM’ye başvurması durumun-
da AİHM’nin ülkemiz aleyhine daha önceki 
kararına benzer bir karar vereceği açıktır. 
ABTTF olarak tüm dava sürecinde müf-
tümüzün yanında ve destekçisiyiz.” Dedi.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 

ABTTF Başkanı: “AİHM’nin 
benzer konuda ülkemiz aley-
hine verilmiş kararı varken 
müftümüz İbrahim Şerif’in 
yine ‘makam gaspı’ suçlama-
sıyla mahkeme huzuruna çı-
kartılmasının siyasi saiklere 
dayandığı aşikar olup yapılan, 
toplumumuzu korkutma ve sin-
dirme politikasının bir aracıdır.”


